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 سفر األخبار هو عرض عملي لدور العبادة الحقيقة واألهتمام بقدسية الهيكل )  ( -5

ا لملكوت المسيح الذي يقيمه  -6 ال يشير السفرإلى أخطاء سليمان لكي يكون رمزا
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 قام سليمان ببناء بيت الملك أوالا ثم بناء بيت هللا )  ( -10

ا سخياا فقط أما الطعام فعلى حسابهم  -11 أهتم سليمان أن يقدم للعاملين في البناء أجرا

 (الشخصي )  

 باكين وبوعز معناهما : األساس والقوة  )  ( -12
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 توجد عشرة مراحض يغتسل فيها الكهنة بينما البحر لغسل الذبائح )  (  -14
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صنع سليمان تابوت عهد جديد وغطاء وكاروبان بدالا من القديم ليتناسب مع   -16

 حجم الهيكل الجديد وفخامته )  ( 

 (  في الهيكل وقام الكهنة بأدخاله إلى قدس األقداس )د حمل الالويين تابوت العه -17
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 ( 39/ 0000وصل :       ) خامًسا

 األولالجدول  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 الجدول الثاني

1 2 3 4 5 

     

 الجدول الثالث

1 2 3 4 5 6 7 

       

 الجدول الرابع 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 الجدول الخامس

1 2 3 4 5 

     

 الجدول السادس 

1 2 3 4 

    

 الجدول السابع

1 2 3 4 

    

 

 

 ال تنقل إجابات اآلخرين فهذه أمانة



كان داخل تابوت العهد اللوحان اللذان وضعهما موسى وعصا هارون وقسط  -18

 المن )  ( 

 من اًلصحاح السادس حتى اًلصحاح التاسع

 شكر سليمان الرب على اختباره له أن يبني بيت الرب )  ( -19

 يتمسك المؤمن بوعود هللا له التي لن تخيب ابداا )  (  -20

 نزول النار من السماء تعني استجابة هللا لصالة سليمان )  ( -21

 يوم )  ( 16استمر األحتفال بعد نزول النار  -22

 انتهى دور سليمان عند بناء الهيكل ولم يهتم بتقديم الذبائح )  ( -23

 مع حكمة سليمان )  ( احتملت ملكة سبأ متاعب كثيرة وتكلفة كثيرة لتس  -24

 لقد وعد هللا سليمان أن يهبه مع الحكمة الغنى والمجد )  ( -25

 من اًلصحاح العاشر حتى اًلصحاح الخامس عشر

 )  ( ملك رحبعام على بنو إسرائيل الساكنين في يهوذا  -26

 كان رحبعام كأبيه من أكثر الملوك حكمه )  (  -27

 سبط )  (  12لى ال أسباط واصبح ملكاا ع 10نجح رحبعام في إستعادة ال  -28

 (  رف )ص كان خطأ رحبعام المتكرر عدم الرجوع إلى الرب واستشارته قبل الت -29

حين يشبع االنسان ويطمئن ويتمتع بكثير من البركات ينسى خالقه ويجحد   -30

 راعيه عوض تقديم الشكر له )  ( 

 ملك ابيا على إسرائيل في السنة الثانية عشر للملك يربعام )  ( -31

األم ألنها تتحمل جزء من المسئولية  في سفر الملوك نالحظ أن هللا يذكر اسم  -32

تشترك في الفضل في ذلك واذا سلك في الشر عن إبنها فإن كانت سيرته صالحة 

 تتحمل اللوم معه )  (

 ملك آسا أكبر مدة من كل الملوك )  (  -33

 السواري هى أعمدة مزينة بها إشارات ألعضاء التناسل إلثارة الشهوة )  (  -34

 كان هدف آسا قتل عابدي االصنام في زمان حكمه )  (  -35

 يهتم هللا بعمل معجزات مع غير المؤمنين لرجوعهم إلى الحق األلهي )  (  -36

ا بل ساء سلوكه في شيخوخته )  (  -37 ا تماما  آسا لم يكن ناجحا



 من اًلصحاح السادس عشر حتى اًلصحاح العشرون 

 )  ( ان ما حدث من بعشا كان بسماح من هللا لتأديب آسا من أجل عدم توبته -38

 بتمسكه بعبادة هللا الحي إله إبيه وسار في وصاياه )  (  امتاز يهوشافاط -39

 استمد الالويين سلطانهم في التعليم من انتداب الملك لهم )  ( -40

ا حفظ الشريعة ) -41  ( لم يقف التعليم عند طقوس ممارسة العبادة والتسبيح وانما ايضا

ا بل شمكان يهوشافاط يكره ميخا بن ي -42 ا)  ( له النبي ألنه ال يتنبأ عليه خيرا  را

 أغوت الروح أخاب بأن أعطت روح كذب في جميع انبيائه )  (  -43

لقد أخطأ يهوشافاط لكن ليس لنا إن ندين فقد رجع عن خطئه وضاعف جهاده  -44

 لخدمة الرب )  ( 

 حمة األلهية )  (رحسب يهوشافاط تأديب الرب له نوعاا من ال  -45

هللا هو قائدهم  حذر يهوشافاط الملك القضاه من الحكم حسب هواهم وان يجعلوا  -46

 ومثلهم األعلى في العدالة )  ( 

خاف يهوشافاط من تحالف الجيوش فجعل وجهه ليطلب الرب وأقتدى به كل   -47

 الشعب )  ( 

لم تتم هزيمة العدو بالرعد أو البرد او بسيف بل بالتسبيح والفرح فإمتأل الجيش  -48

 بروح البهجة والفرح وارتبك العدو فأبتدأ يضرب بعضه ببعض )  ( 

كانوا قد سبحوا الرب أثناء الضيقة فان النصرة وجمع الغنائم لم يشغلهم عن أن  -49

 )  ( والحمد هللشكر ال التسبيح و

 ن حتى اًلصحاح الخامس والعشرونروالحادي والعشمن اًلصحاح 

ا   -50 " اضطجع يهوشفاط مع آبائه فدفن في مدينة أورشليم وملك يهورام ابنه عوضا

 عنه )  ( 

 كان أخزيا ابن أربعين سنة حين ملك وملك خمسة سنين في أورشليم )  (  -51

 ال يدخل بيت الرب إال الكهنة واللذين يخدمون من الالويين )  ( -52

 كان يهواش ابن سبع سنين حين ملك وملك أربعين سنة في أورشليم )  (  -53

 )  ( " أستاجر أمصيا من أسرائيل ألف جبار بأس بمئة وزنه من الفضة " -54



 سادس والعشرون حتى اًلصحاح الثالثون ًلصحاح المن ا

اهتم عزيا بحفر االبار الكثيرة مثل االباء البطاركة وهى تشير الى االهتمام  -55

 )  (  بعمل الروح القدس الماء الحي

 )  ( ابن ست عشر سنة حين ملك وملك خمس وعشرين سنة في أورشليم  كان يوثام -56

أنتهى حكم يوثام في وقت قصير لكنه أنهاه بكرامة مع أنه مات في منتصف   -57

ا  )  (  عمره غير أنه عاش حزيناا ومات مكرما

مع احاز وقادته وشعبه أنما هو قصة متكررة الى يومنا هذافان الشر   ماحدث -58

 مع ما يحمله من لذه يدفع االنسان واالمة الى الدمار )  ( 

جاء تحذير النبي بثمر صالح فقد قبل أربعة رؤوس أفرايم كلمات عوديد  -59

 ووضعوا اال يزيد أسرائيل أثامه بسبب أخواتهم )  ( 

ا بلغ أليه الحال من فساد أنما ساهم كال من الكهنة  لم يتهم حزقيا آباه وحده بم -60

 والالويين وحتى الشعب )  ( 

سبق حزقيا الملك زمانه فمع حرصه الشديد على تنفيذ الوصية االلهية لم يكن  -61

 حرفياا في التنفيذ في أختيار ميعاد األحتفال بعيد الفصح)  ( 

يا فقد جاء تحققت الوحدة بين الجليل ويهوذا بفضل مجهودات الملك حزق -62

 الجليليون الى أورشليم لعيد الفصح )  ( 

 ن اًلصحاح الحادي والثالثون حتى اًلصحاح السادس والثالثون م

 قُتل آمون في بيته بعد سنتين من استالمه الحكم وُدفن في بستان عزيا )  (  -63

 ستمر منسى في االصالح كوالده حزقيا وكرس حياته لعبادة هللا في بداية حكمه )  (ا -64

 جع حزقيا مع آبائه فدفنوه في عقبة قبور بني داود )  (اضط -65

 الملك منسى أزال األصنام لكن يوشيا قام بتكسيرها وسحقها )  ( -66

 استشار يوشيا الرب قبل دخوله معركة مع نخو ملك مصر )  ( -67

 آتى نبوخذ نصر بآنية بيت الرب وجعلها في هيكله في بابل )  (  -68

 توبة هو ورجال قصره )  ( مسمع صدقيا مشورة أرميا وقد -69

تحقق الوعد األلهي الذي نطق به بفم أرميا النبي عن العودة من السبي بعد   -70

 ستين سنة )  ( 

 ألياقيم على يهوذا وأورشليم وغير اسمه إلى يهوياقيم )  (  مصر  أقام ملك -71



 ثالثاا : أكمل مكان النقاط :

 من المقدمة حتى اًلصحاح الخامس 

جماعة أسرائيل إلى مرتفعة ..................حيث خيمة  وكل ذهب سليمان الملك  -1

 أجتماع هللا التي عملها موسى عبد الرب

سر قوة الخيمة .................. الذي يشير إلى الصليب وذبيحة السيد المسيح  -2

 لخالص العالم  

كان أشتراك حورام ملك صور ورجاله في بناء الهيكل يعد الطريق للكشف عن  -3

 ........... إلنجيل المسيح دعوة ....... 

ا صاحب فهم اسمه .................."  -4  "واألن أرسلت رجالا حكيما

تم بناء بيت الرب في أورشليم في جبل .................. حيث المكان الذي قدم فيه   -5

 أبراهيم ابنه إسحق ذبيحة محرقة 

حدد داود الملك مكان بناء الهيكل في بيدر .................. حتى يدرك األمم أن  -6

 هللا هو إله البشرية كلها  

 في كنيسة العهد الجديد  يشير " البحر المسبوك" إلى .................. -7

مذبح.................. يوجد أمام الحجاب الذي يفصل قدس األقداس عن القدس  -8

ا ومساءا ويقدم  ا صباحا  عليه الكهنة بخورا

 من اًلصحاح السادس حتى اًلصحاح التاسع

 أفضل ترجمة لتعبير مبارك الرب هو ....................  -9

 ازداد حبه ................. كلما ألتصق سليمان بالرب  -10

 في صالة سليمان طلب ................. للشعب  -11

 سفرا األخبار هما سفرا ................. هللا فقد أهتما بدور التسبيح  -12

 استمر سليمان في تقديم الذبائح حسب وصيه أبيه.................  -13

........ التي كان ملوك األرض يشتهون االستماع إلى سليمان بسبب ......... -14

 وهبها هللا له 



 من اًلصحاح العاشر حتى اًلصحاح الخامس عشر  

 بسبب عدم حكمة .................. أنقسمت المملكة   -15

 في ..................ليملكوا رحبعام أجتمع كل إسرائيل   -16

 قام العشرة أسباط بقتل .................. الذي أرسله رحبعام أليهم للمصالحة   -17

 كان عمر رحبعام حين ملك .................. سنة  -18

 ملك رحبعام .................. سنة في أورشليم  -19

يربعام الذي   شواجه أبيا بجيشه الذي يضم .................. ألف مختار جي -20

 شإلى جيشه القليل إتكاله على هللا وإيمانه به فغلب جي يبلغ الضعف ألنه أضاف 

 يربعام 

 باا ليربعام وشعبه على جبل .................. ألقى أبيا خطا -21

ا طارده وأخذ منه ..................  -22  بالقليل هزم أبيا يربعام بل أيضا

أول ملك من ملوك يهوذا في بداية حكمه نزع المذابح الغربية والمرتفعات   -23

 وكسر التماثيل وقطع السواري هو الملك .................. 

ن آسا ال يزال يصلي ألجل النصرة (قائل هذه العبارة  )المعركة بدأت بينما كا -24

 هو ..................

 "  ..........."ولكن لما رجعوا عندما تضايقوا إلى الرب إله إسرائيل طلبوه  -25

في السنة الخامسة والثالثين لملك آسا وجدت ومناوشات بينه وبين  -26

 ..................ملك إسرائيل 

 عشر حتى اًلصحاح العشرون من اًلصحاح السادس 

 ن القائد العسكري ................. كان منتدباا للرب ع أروع ما قيل ن م -27

تنبأ ميخا النبي عن .................انك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من  -28

 مخدع إلى مخدع لتختبأ

 



 ن اًلصحاح الحادي والعشرون حتى اًلصحاح الخامس والعشرونم

 سنين في أورشليم  ثمانية يهورام ابن .............. سنة حين ملك وملككان  -29

لما رأت عنليا أم أخريا أن ابنها قد مات قامت و  .............. جميع النسل   -30

 الملكي في بيت يهوذا 

"جالوا في يهوذا وجمعوا  .............. من جميع مدن يهوذا ورؤس آباء   -31

 إسرائيل وجاءوا إلى أورشليم 

 وحدث بعد ذلك أنه كان في قلب  .............. أن يجود بيت الرب  -32

 سنة عند وفاته  130وشاخ  .............. وشبع من األيام ومات وكان ابن  -33

 ن من اًلصحاح الحادي والثالثون حتى اًلصحاح السادس والثالثو

جد ...............الكاهن سفر شريعة الرب وذلك عند أخراجهم الفضة في  و -34

 ت الرب بي

 أكدت ............... النبية أن شرور يهوذا طفح كيلها -35

بدأ ............... في االصالح وهو في الثانية عشرة من عمره من استالمه   -36

 العرش  

قام الالويين بجمع ............... من الشعب للخدمة وسلموها لرئيس الكهنة   -37

 الذي ينفق على حركة االصالح 

 ذبحوا الفصح في ............. من الشهر األول  -38

 يهوشافاط أخطأ إذا صاهر الملك ............... الشرير  -39

 عمل بنو أسرائيل الموجودين الفصح وعيد الفطير ............... أيام   -40

  11صدقيا على يهوذا وأورشليم وعمره ............... سنة ومدة ملكه ملك  -41

 في أورشليم  سنة 

من السبي والسبي هو فترة تطهير للشعب السبعين  السبي في السنة عادوا من  -42

 وهذه السنون تعادل ............... التي كسرها اليهود 



 ابعاا: من القائل:ر

 من المقدمة حتى اًلصحاح الخامس 

ك وال يكون مثلها بل " قد أعطيتك حكمة ومعرفة لم يكن مثلها للملوك اللذين ق -1

 لمن بعدك" 

ا صاحب  -2 "مبارك الرب إله أسرائيل........ الذي أعطى داود الملك ابناا حكيما

 معرفة وفهم" 

 ن اًلصحاح العاشر حتى اًلصحاح الخامس عشرم

 ركم وأنا أزيد عليه " ني " أبي ثقل  -3

 "ال تصعدوا وال تحاربوا إخواتكم"  -4

 "بار هو الرب"  -5

 "هوذا معنا هللا رئيساا" -6

 نا عليك إتكالنا""فساعدنا أيها الرب ألهنا ألن  -7

 " الرب معكم ما كنتم معه" -8

 من اًلصحاح الحادي والعشرون حتى اًلصحاح الخامس والعشرون

 واحد كما أن الخمر والماء واحد عن أمتزاجهما معااالزوج والزوجة هما  -9

 خادم المسيح الكامل ليس له شىء بجانب المسيح  -10

 ال يكون لهم نصيب بين الخالدين  أولئك اللذين يرضون باألثم -11

ا يسبحونك  -12  طوبى للساكنين في بيتك دائما

 إذا تطهر قلب إنسان يظهر صوره الطبيعة اإللهية في جماله  -13

  



 خامساا: صل

 من المقدمة حتى اًلصحاح الخامس 

 الجدول األول:

"والبيت العظيم غشاه بخشب السرو غشاه بذهب خالص وجعل عليه نخيالا  

 وسالسل"

 ب أ

 يشير إلى السماء  - أ الخشب  -1

 ة التي تشيخ وال تفسد عف يشير إلى ال - ب الذهب  -2

 يشير إلى الوحدة واألرتباط  -ججـ النخيل  -3

 يشير إلى النصرة -د -د السالسل  -4

 يشير إلى الطهارة والنقاوة هـ هـ األرجوان  -5

يشير إلى نار الروح القدس الذي ينير   -و -و القرمز  -6
 الطريق 

 دم السيد المسيح المخلصيشير إلى  -ي  ي الكتان  -7

 

  



 من االصحاح السادس حتى االصحاح التاسع 

 الجدول الثاني: 

 ب أ

 الصليب  - أ من مفهوم الهيكل في قلب سليمان  -1

 بيت الشهادة  - ب مذبح الكفارة يشير إلى -2

 هو الهيكل أو بيت الرب  -ج  ج النار المقدسة مألت  -3

 قلوب الكهنة بمخافة الرب  -د   د بيت الذبيحة  -4

عندما يوضع الحيوان على المذبح   -5
 ويحترق يدعى 

 محرقة  -هـ  ه

 من اًلصحاح العاشر حتى اًلصحاح الثاني عشر  

 الجدول الثالث: 

 ب أ

ا عنه  - أ تكلم الرب عن يد أخيا الشيلوني  -1  وملك أبيا  عوضا

سنين من تبوء  خمس بعد - ب رجمة بني إسرائيل بالحجارة فمات -2
 رحبعام العرس 

 عزريا وحناني وياهو وزكريا  -جـ ملك رحبعام على   -3

 ميخا وإيليا وإليشع -د من أنبياء الشمال  -4

 بني إسرائيل الساكنين في يهوذا  -هـ من أنبياء الجنوب  -5

 هدورام  -و غزا شيشق أورشليم -6

 إلى يربعام بن نباط -ز اضطجع رحبعام مع آبنائه -7

 



 اًلصحاح الثالث عشر حتى اًلصحاح الخامس عشرمن 

 الجدول الرابع: 

 ب أ

النصرة ال تقوم على إمكانيات وخبرات  -1
 عسكرية 

 معكة أمه  - أ

 عزيا  -ف هذه هى الغلبة التي تغلب العالم  -2

 سليمان  -هـ من ملوك يهوذا الصالحين  -3
 فلينتظر أال يسقط -و من يظن أنه قائم -4

 ش آسا ويهوشافاط ويوآ -ن المرتفعات في زمان الملك ظهرت  -5

حاول أغتصاب العمل الكهنوتي فأصيب  -6
 بالبرص 

 إيماننا  -ك

خلعها آسا من أن تكون ملكة ألنها عملت  -7
 ثمثاال لسارية 

إنما على اإلخالص في عبادة   -ي
 الرب 

 من اًلصحاح الحادي والعشرون حتى اًلصحاح الخامس والعشرون

 الخامس:الجدول 

 ب أ

اج الرب على يهورام روح  هوأ -1
 الفليسطنين 

 وألقوا في الصندوق حتي أمتأل - أ

لما سمعت عثليا صوت الشعب  -2
 يركضون ويمدحون الملك 

والعرب اللذين بجانب  - ب
 الكوشين 

عمل يهواش المستقيم في عيني  -3
 الرب 

 إن الرب قادر أن يعطيك أكثر منها  -جـ

فرح كل الرؤساء وكل الشعب  -4
 وادخلوا 

 ه نايشقت ثيابها وقالت خيانة خ  -د

 كل أيام يهوياداع الكاهن  -هـ فقال رجل هللا  -5

 



 من اًلصحاح الحادي والثالثون حتى اًلصحاح السادس والثالثون 

 الجدول السادس: 

 ب أ

رجل االصالح الغيور خرج  - أ حزقيا الملك  -1
 في معركة كركميش ومات

آخر أنبياء ما قبل  - ب عزيا  -2
 السبي 

بدأ حياة مستقيمة لكنه  -جـ أرميا النبي  -3
أغتصب العمل الكهنوتي وأصيب  

 بالبرص 

رجل االصالح العجيب في   -د يوشيا الملك  -4
أواخر أيامه أرسل له الرب أشعياء  

 النبي ليوبخه 

 

 الجدول السابع: 

 ب أ

اعاد بناء المعابد الوثنية   - أ يافحل -1
وأشتغل بالسحر وتقديم ذبائح 

 بشرية  

 رئيس الكهنة  - ب يهوشافاط  -2

قيده نبوخذ نصر بسالسل   -جـ يهوياقيم  -3
 الى بابل نحاس وذهب به 

 صاهر الملك آخاب الشرير  -د منسى  -4
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